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1.1 Výchozí situace

V SH ČMS bylo k 30. 12.2020 registrováno 3 784 sportovních družstev mladých hasičů a 794 

sportovních družstev dorostu (údaje z Výroční zpráva SH ČMS za rok 2020).

Mimoškolní činností s dětmi a mládeží se zabývá úsek mládeže. Jde o významnou, samostatně 

organizačně i ekonomicky působící složku SH ČMS, která svou činnost vyvíjí ve dvou oblastech 

činnosti:

•	 volnočasová výchova a vzdělávání mladých hasičů v kolektivech mladých hasičů

•	 sportovní činnost mladých hasičů ve sportovních oddílech Sborů dobrovolných hasičů.

Tato část Strategie mládež 2030+ je věnována právě sportovní činnosti dětí a mládeže a vychází 

z těchto dokumentů:

•	 Statut	odborných	rad	mládeže		

•	 Směrnice	sportovních	oddílů	SH	ČMS

•	 Směrnice	č.	4/2015	SH	ČMS	o	trenérských	kvalifikacích	v	požárním	sportu

•	 Směrnice	hry	Plamen	

•	 Směrnice	celoroční	činnosti	dorostu	

•	 Koncepce	podpory	sportu	2016–2025	(MŠMT)

•	 Statut	rozhodčích	soutěží	mládeže	Sdružení	hasičů	Čech,	Moravy	a	Slezska

SH ČMS má ve svých stanovách v čl. 2, odst. 1c) uveden jako jeden ze čtyř hlavních cílů a zá-

kladních podmínek činnosti podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na 

zdravý rozvoj jejich osobnosti a jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické 

kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci 

a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost.

Mladí sportovci se hasičskému sportu věnují od 3 let a jsou registrovaní v Rejstříku sportovních 

organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení Národní sportovní agentury (NSA).

Počet sportovců do 18 let a rozhodčích soutěží mládeže

*Údaje z Výroční zprávy SH ČMS za rok 2020

Sportovní prostředí v SH ČMS obecně prošlo v posledních 10 letech dynamickým vývojem. SH 

ČMS je členem Sdružení sportovních svazů a stalo se spolkem, který má v hasičském sportu v ČR 

národní sportovní autoritu. SH ČMS je členem mezinárodní sportovní organizace s celosvětovou 

působností, tj. Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů (MSFHZ), která organizuje 

mistrovství světa v požárním sportu a prostřednictvím svého členství v Českém národním výboru 

Kapitola 1

sportovci do 18 let 43 023*

rozhodčí II. stupně 2 286*

rozhodčí I. stupně 195*
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CTIF i členem Mezinárodního komitétu pro prevenci a hašení požáru (CTIF), který organizuje 

Olympiádu hasičské mládeže respektive toho času Mistrovství světa v klasických disciplínách 

CTIF mládeže a družstev mužů a žen. 

Sportovci věnující se hasičskému sportu jsou registrovaní v Rejstříku sportovních organizací, 

sportovců, trenérů a sportovních zařízení Národní sportovní agentury (NSA). 

Nejen mladí hasiči, ale děti a mládež obecně představují sociální skupinu, kterou ve zvýšené 

míře zatěžují negativní společenské jevy a je ve vyšší míře ohrožena sociální exkluzí.

Hlavním úkolem úseku mládeže SH ČMS je působit proti tomuto ohrožení,  a to nejen po-

mocí dlouhodobě prověřeného výchovně vzdělávacího programu, který podporuje všestranný 

a plnohodnotný rozvoj všech dětí a mládeže se zájmem o technické vzdělávání a oblast in-

tegrovaného záchranného systému jako celku, ale i pomocí sportovního programu, který pod-

poruje rozvoj dětí se zájmem o pohybové aktivity a zpřístupňuje sport pro všechny bez ohledu 

na jejich osobní charakteristiky nebo sociálně ekonomické podmínky, ve kterých žijí. Sportovní 

výchova mladých hasičů si klade za úkol rozvíjet v dětech a mládeži pozitivní vztah k pohybu, 

který se stane přirozenou součástí jejich života. Rozvoj a zdokonalování pohybových vzorců 

s využitím překážek a náčiní typických pro hasičský sport zároveň bude motivovat k budoucí 

dobrovolné práci v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí. Motivaci mladí hasiči také 

naleznout v programu SH ČMS, který podporuje talentované sportovce. Ti se mají možnost na 

základě svých kvalitních sportovních výkonů stát součástí reprezentačních družstev SH ČMS.

Při výchově mladé generace klademe zvláštní důraz na snižování bezpečnostních rizik. Základním 

individuálním předpokladem řešení většiny bezpečnostních rizik je tělesná i duševní kondice. 

Stupeň degradace fyzické připravenosti je ale ve srovnání se zdatností nejen dětí a mládeže, ale 

obyvatel obecně v druhé polovině 20. století velmi vysoký. Nedostatek pohybu se na současných 

generacích občanů viditelně a měřitelně projevuje. Zároveň výrazně klesá praktická schopnost 

lidí řešit různé krizové situace.

Manuál
loga

2020 
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Cílem této koncepce je mimo jiné, aby se mladí lidé seznamovali s prvky moderní branné výchovy 

a získávali schopnosti a dovednosti postarat se o sebe a o své blízké i v nepříznivých podmínkách 

a v rámci zdravotní prevence dbali o zdravý životní styl a fyzickou kondici.

S procesem přípravy dětí a mládeže na zvládání různých krizových situací máme bohaté zku-

šenosti. Hasičský sport řadíme právě do skupiny tzv. branně technických sportů, které jsou pro 

mladé lidi nejen velmi atraktivní, ale i vhodnou a smysluplnou alternativou trávení volného času. 

Jejich prostřednictvím může být příprava k posílení osobní i národní bezpečnosti realizována 

nenásilně a přirozeně. Odborně vedená činnost a příprava dětí i dospělých v oblasti branně 

technických činností může být jednou z cest ke zvyšování počtu lidí, kteří budou schopni v růz-

ných krizových situacích pomoct nejen sobě a svým nejbližším, ale také celému národnímu  

společenství.

1.2 Základní pojmy

Sportovní organizací (svazem) je dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, právnická osoba 

založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické 

osoby činnost v oblasti sportu. Jde o spolek, který zabezpečuje postupové soutěže příslušného 

sportu, a který je členem příslušné mezinárodní sportovní federace (MSF) a má tím jedinečnou 

mezinárodní autoritu.

Pobočný spolek SH ČMS v oblasti sportu (KSH, OSH, SDH) je ten pobočný spolek, který vyko-

nává organizační a metodickou sportovní činnost, organizuje postupové a jiné soutěže a vydává 

metodiku sportovní činnosti v rámci své kompetence (okresní nebo krajskou).

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je pobočným spolkem SH ČMS, který má za úkol naplňovat 

cíle SH ČMS.

Dle právního řádu České republiky lze o dítěti hovořit do 18 let věku. Dle stanov SH ČMS hovo-

říme o mladém hasiči ve věku 3–18 let.

Obecná definice sportu dle Bílé knihy Rady Evropy říká, že do sportu jsou zařazeny veškeré 

formy tělesné aktivity, které provozovány příležitostně nebo organizovaně usilují o vyjádření 

nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení 

výsledků v soutěžích na všech úrovních.

Sportem je dle Směrnice sportovních oddílů SDH v souladu se zákonem o podpoře sportu každá 

forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za 

cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování 

zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to indivi-

duálně nebo společně.

Sportovcem je dle Směrnice sportovních oddílů SDH a v souladu se zákonem o podpoře sportu 

každý člen SH ČMS, který v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost 

v oblasti hasičského sportu a je evidován v Rejstříku sportu.

SH ČMS uděluje dle vnitřní Směrnice č. 4/2015 trenérskou kvalifikaci v požárním sportu. Směrnice 

se vztahuje v souladu s příslušnými ustanoveními registrovaných stanov SH ČMS na všechny 
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složky a členy SH ČMS, případně další zájemce o získání trenérské kvalifikace v požárním sportu. 

Trenéři požárního sportu mají dle Směrnice možnost získat kvalifikaci III., II. a I. třídy. Trené-

rem se může stát osoba, která dovršila 18 let, která úspěšné absolvovala stanovené odborné 

přípravy (školení v SH ČMS nebo vzdělávání mimo SH ČMS) a předepsanou praxi. Zásady pro 

udělování trenérské kvalifikace v požárním sportu stanovuje Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska (SH ČMS) po projednání v trenérsko-metodické komisi (TMK) spolku ve spolupráci 

s UK FTVS v Praze.

Přehled vývoje počtu trenérů požárního sportu ve sledovaných letech 

Hasičský sport je specifická forma sportu, kterou lze vykonávat v každé věkové kategorii. Dělí 

se na dvě základní sportovní odvětví:

•	 požární sport (PS)

•	 klasické disciplíny CTIF

Disciplíny obou odvětví hasičského sportu podporují u dětí a mládeže atletické a technické 

dovednosti. Cílem disciplín je zvýšit fyzickou kondici mladých hasičů a dorostenců, obratnost 

a zručnost v práci s požárním nářadím, v provedení požárně technických disciplín a atletickou 

pohyblivost při štafetových bězích. Řídí se Směrnicí činnosti s kolektivy mladých hasičů (II. část 

směrnice hry Plamen) a Směrnicí celoroční činnosti dorostu (sportovní část), jejichž součástí 

jsou Pravidla požárního sportu.

Sportovní oddíl SDH je organizační jednotka SH ČMS dle Stanov SH ČMS, čl. 5, odst. 6, zřizovaná 

v pobočném spolku respektive ve sboru dobrovolných hasičů, který vykonává sportovní činnost, 

tj. má registrovaného min. 1 sportovce. Sportovní oddíl má povinnost registrace pomocí regis-

tračního formuláře sportovního oddílu, který je evidován na OSH a aktualizuje se vždy k 30. 1. 

příslušného roku. 

Sportovní oddíl dětí a mládeže je součástí sportovního oddílu SDH. O sportovním oddílu  dětí 

a mládeže hovoříme v případě, že je ve sportovním oddílu organizováno  minimálně 5 mladých 

sportovců ve věku 3–18 let.

rok trenéři a trenéři III. třídy trenéři II. třídy

2018 2 491 47

2019 3 065 93

2020 3 432 100
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Sportovní družstvo mladých hasičů je věkově příbuzná skupina mladých hasičů, nebo dorostenců 

(dle kategorie), kteří jsou registrovanými sportovci a působí v rámci sportovního oddílu SDH. 

Sportovní družstvo je tvořeno min. 5 sportovci v případě mladší a starší kategorie a 7 sportovci 

v případě dorostenecké kategorie.

Členění sportovních družstev mladých hasičů:

Přehled vývoje počtu sportovních družstev mladých hasičů, dorostu a jednotlivců dorostu

Rozhodčí hasičského sportu dělíme dle odvětví na rozhodčí požárního sportu a rozhodčí klasických 

disciplín CTIF. Činnost rozhodčích respektive udělování jejich kvalifikací řeší samostatné vnitřní 

předpisy SH ČMS: Statut rozhodčích soutěží mládeže a Soutěžní řád pro mezinárodní hasičské 

soutěže v klasických disciplínách CTIF.

Hra Plamen je celostátní hra pro mladé hasiče, která reaguje na podněty příslušné strategie či 

koncepce a pomocí konkrétních opatření, příkladů, námětů a úkolů tvoří roční náplň činnosti 

mladých hasičů do 15 let. Hra má dlouholetou tradici, vznikla v roce 1972 a postupně prošla 

několika zásadními vývojovými mezníky. Hra Plamen prezentuje ve své první části výchovný 

a vzdělávací systém pro mladé hasiče a v druhé sportovní přípravu mladých hasičských spor-

tovců. Z hlediska sportovní činnosti dětí a mládeže se ve sportovní části hry Plamen prolínají 

obě základní odvětví hasičského sportu: požární sport a klasické disciplíny CTIF. Disciplíny hry 

Plamen jsou souborem propracovaného systému fyzické přípravy mladých hasičů. Jedná se 

o disciplíny: štafeta 4 × 60 m, štafeta CTIF, požární útok CTIF, štafeta dvojic a požární útok. Tyto 

disciplíny jsou určeny dětem do 15 let bez rozlišení pohlaví (mladší do 11 let, starší do 15 let). 

2016 2017 2018 2019 2020

mladí hasiči 3 034 3 034 3 089 3 014 3 784

dorostenci – družstva 272 272 341 333 794

3–6 let přípravka

6–11 let mladší

11–15 let starší

13–18 let dorostenci a dorostenky
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V rámci těchto věkových kategorií je zařazena i soutěž pro jednotlivce – běh na 60 m překážek. 

Ve sportovních disciplínách hry Plamen se organizují postupová kola: okresní respektive okrs-

ková, krajská a republikové (MČR).

Celoroční činnost dorostu je obdobou hry Plamen pro věkovou kategorii dorostu (13–18 let). Spor-

tovní disciplíny dorostenecké kategorie jsou součástí vnitřního dokumentu SH ČMS – Směrnice 

celoroční činnosti dorostu (sportovní část). Disciplíny jsou určeny mladým hasičům-dorostencům 

ve věku 13–18 let. V dorostenecké kategorii se rozlišuje pohlaví – soutěžící závodí vždy v kategorii 

dorostenci, či dorostenky. Družstva soutěží v disciplínách: běh na 100 m překážek, štafeta 4 × 100 

m a požární útok. Jednotlivci jsou rozděleni do 3 věkových kategorií: mladší dorost (13–14 let), 

střední dorost (15–16 let), starší dorost (17–18 let). Kategorie jednotlivců soutěží v disciplínách: 

běh na 100 m překážek a dvojboj. Pro kategorii dorostu je určena také disciplína výstup na věž. 

Sportovní družstva se od 16 let věku mohou zaměřit i na klasické disciplíny CTIF, které se řídí 

Soutěžním řádem pro mezinárodní hasičské soutěže v klasických disciplínách CTIF v platném 

znění. Tato soutěžní družstva se dělí do kategorií chlapci a dívky.

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace 

určená širokým vrstvám obyvatelstva nejen členům SH ČMS.

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně 

nebo převážně pro provozování sportu a je v majetku nebo dlouhodobém pronájmu SH ČMS, 

respektive pobočného spolku SH ČMS.

CTIF (The International Association of Fire & Rescue Services) – Mezinárodní výbor pro pre-

venci a hašení požárů je nejvýznamnější celosvětovou organizací hasičů s tradicí od roku 1900. 

Jejím posláním je rozvoj spolupráce mezi hasiči a záchrannými složkami ve světě. V současné 

době sdružuje 39 členských států. CTIF je pořadatelem mezinárodní hasičské soutěže, které se 

účastní tisíce závodníků z desítek zemí.



10

1.3 Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou:

a.  Organizovaní členové sh ČMs 
mladí hasiči – sportovci registrovaní v evidenci SH ČMS a v Rejstříku sportu NSA jako sportovci 

se zaměřením na hasičský sport.

Přehled vývoje počtu sportovců registrovaných v Rejstříku sportu do 18 let

b.  Členové sh ČMs 

trenéři sport. oddílů dětí a mládeže a další pracovníci v oblasti hasičského sportu dětí a mládeže.

C.  Členové sh ČMs 

kvalifikovaní rozhodčí mládeže – rozhodčí soutěží mládeže s kvalifikací II. stupně a s kvalifikací 

I. stupně získané na základě Statutu rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS, případně rozhodčí/

mezinárodní rozhodčí klasických disciplín CTIF.

Povinnosti rozhodčího:

1. zúčastňovat se podle možností soutěží, na které je delegován, nebo pozván,

2. vystupovat tak, aby reprezentoval rozhodčí (rozumí se rozhodovat v duchu pravidel soutěže 

dané specializace), dodržovat stejnokrojový předpis a chovat se v duchu zásad člena SH ČMS,

3. do 5 let obhájit kvalifikační stupeň II., do 5 let obhájit kvalifikační stupeň I,

4. v případě vydání nových směrnic do zahájení soutěžní sezóny absolvovat seznámení s tě-

mito směrnicemi.

Práva rozhodčího:

1. přihlásit se po uplynutí 1 roku ke zkouškám k získání kvalifikace rozhodčího, jestliže mu byl 

po nesplnění limitu průkaz rozhodčího odebrán

2. rozhodovat na soutěžích podle své dosažené kvalifikace

Přehled vývoje počtu kvalifikovaných rozhodčích soutěží mládeže

D. Veřejnost 

sportovci neorganizovaní v SH ČMS – Strategie mládež 2030+ vyjadřuje podporu i činnostem 

a aktivitám pro děti a mládež, které nejsou členy našeho spolku. Jde o neorganizovaný sport 

a pohybovou rekreaci, která je určená širokým vrstvám obyvatelstva. Například jednodenní, 

volnočasové či vícedenní sportovní akce či příměstské i pobytové sportovní tábory a další.

E. Dobrovolníci

2018 2019 2020

25 680 26 641 43 023

2016 2017 2018 2019 2020

Kvalifikace II. stupně 2 408 2 582 2 755 2 558 2 286

Kvalifikace I. stupně 160 158 176 187 195
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2.1  strategické cíle

Dle Koncepce MŠMT Sport 2025 je v České republice ve srovnání se zeměmi EU alarmující 

vysoká ekonomická spoluúčast rodin na sportování, nízká členská základna v organizovaném 

sportu, trvalý pokles zdatnosti populace, snižující se úroveň pohybové gramotnosti, růst obezity 

a vysoký výskyt civilizačních chorob. 

Snahou úseku mládeže SH ČMS je v nadcházejícím období vytvářet na všech úrovních podmínky 

pro pohybové aktivity dětí a mládeže bez rozdílu talentu, pohlaví, věku, původu, vyznání, ale 

i ekonomického a sociálního statusu.

Naším cílem je fyzicky zdatný člověk, s dostatečnou motivací pro rozvoj hasičského sportu. 

Proto si klademe za cíl modernizovat způsob organizování sportovní činnosti s dětmi a mládeží, 

s důrazem na jednoduchost a dostupnost sportovních aktivit, s možností masového zapojení za 

účelem zvýšení fyzické kondice. Zrovna tak jako rozvíjet a podporovat výkonnostní sport dětí 

a mládeže s cílem udržet je celoživotně sportovně aktivními.

hlavní strategické cíle

1.	 všeobecná	sportovní	činnost	dětí	a	mládeže

2.	 vzdělávání	trenérů	a	rozhodčích	mládeže	

3.	 zřízení	sportovních	center	mládeže	(SCM)	

4.	 podpora	sportovní	reprezentace	mladých	hasičů	ČR	na	mezinárodních	soutěžích	a	šíření	

dobrého	jména	České	republiky

Kapitola 2
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3.1  Klíčové aktivity a opatření

3.1.1 strategický cíl 1 – VŠEObECNÁ sPORTOVNÍ  

ČINNOsT MLÁDEŽE

Prostřednictvím tvorby a podpory vhodného prostředí pro hasičský sport zajistit všeobecnou 

sportovní činnost mládeže tak, aby se stal pohyb přirozenou součástí života mladého jedince.

Pro rozvoj sportovní činnosti dětí a mládeže je v našem spolku klíčová dlouhodobá a stabilní 

podpora všech organizačních jednotek úseku mládeže, které svojí činností vytvářejí specifické 

prostředí a podmínky pro hasičský sport, jež je přínosný pro život jednotlivce nejen z hlediska 

prevence zdraví, ale stejně jako jakýkoliv jiný sport je i nástrojem socializace a rozvoje spole-

čenských vztahů, prostředkem seberealizace a ovlivňuje vnímání sebe samého, dává člověku 

důvěru, schopnost stanovit si cíl a udělat vše pro jeho naplnění. Tyto zkušenosti získané sportem 

utvářejí osobnost a jsou přenositelné do mimosportovního života, kde umožňují daleko lepší 

vyrovnání se se stresem a každodenními problémy. 

Za základní měřitelný ukazatel pro plnění prvního strategického cíle lze považovat počet spor-

tovních družstev mladých hasičů. Počet sportovních družstev se dlouhodobě jeví jako konstantní, 

mírně zvyšující.

Klíčové aktivity

a) Pravidelné, opakující se a souvislé sportovní aktivity 

pro organizované mladé členy

Vycházíme-li ze skutečnosti předchozího období, lze konstatovat, že území České republiky 

je rovnoměrně pokryto sportovními oddíly mladých hasičů. Soutěže v hasičském sportu jsou 

organizovány na úrovni krajů krajskými radami mládeže a na úrovni okresů okresními radami 

mládeže. Nabídka pravidelné sportovní činnosti je dostupná pro širokou veřejnost a je přimě-

řeně propagována. Aktivity sportovních oddílů mládeže jsou personálně i materiálně dostatečně 

pokryty. Určité rezervy se ukazují v rozsahu aktivit dle věkového zaměření, nabídka aktivit je 

širší pro děti a mládež ve věku do 15 let než pro kategorii dorostu.

Opatření obecného charakteru

Zajistit co nejlepší podmínky pro činnost sportovních družstev mladých hasičů s důrazem na 

obnovení sportovní činnosti po pandemii Covid-19

•	 podpora pravidelných tréninků a víkendových akcí sportovního charakteru – soustředění

•	 podpora organizování zejména postupových soutěží na všech úrovních 

•	 podpora materiálního zabezpečení sportovních oddílů

•	 zapojení do projektu Mladý sportovec Sdružení sportovních svazů

Kapitola 3

OPaTŘENÍ
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Opatření konkrétního charakteru

•	 aktualizovat legislativu v oblasti hasičského sportu dětí a mládeže – tj. II. část Směrnice 

hry Plamen, aktualizovat sportovní část Směrnice celoroční činnosti dorostu (dle pravidel 

požárního sportu)

•	 metodicky pomáhat s vypracováním žádostí pro výzvy zejména NSA (např. Můj klub)

•	 podpořit snahu o zvýšení podílu žen a dívek na sportovní činnosti – zpracovat statistický 

přehled začlenění (sportovkyně, trenérky)

b) Činnosti a aktivity pro neorganizované děti a mládež 

(veřejnost)

Nabídku akcí a činností pro další děti a mládež zajišťují zejména základní články. Je poměrně 

široká a celoplošně dostupná. Není však centrálně řízena ani jinak koordinována. 

Podpořit akce s aktivním zapojením dětí a mládeže 

•	 jednodenní (např. sportovní odpoledne)

•	 vícedenní (např. příměstské a pobytové sportovní tábory) 

Podpořit akce s pasivním zapojením dětí a mládeže 

•	 ukázky z naší činnosti – sportovní akce pro školy a jiná zařízení 

•	 dny otevřených dveří

Opatření obecného charakteru

•	 podpořit zapojení všech dětí do konkrétní činnosti bez ohledu na jejich psychickou a fyzickou 

zdatnost, zdravotní handicap či sociální skupinu

•	 posilovat motivaci dětské a mládežnické veřejnosti k pravidelné sportovní činnosti

•	 zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže

•	 zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže

•	 zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti

•	 snižovat ekonomickou spoluúčast rodin ve sportu

Opatření konkrétního charakteru

•	 rozšiřovat nabídku všestranných možností ke sportovním aktivitám

•	 organizovat propagační akce s cílem získávání nových sportovců

•	 posílit dotační (finanční) podporu akcí pro neorganizované děti a mládež

OPaTŘENÍ
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3.1.2 strategický cíl 2 – VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ a ROZhODČÍCh 

MLÁDEŽE

Rozhodnutím podílet se dobrovolně na vedení a zajišťování sportovního procesu v požárním 

sportu vzniká povinnost řídit se všemi normami, směrnicemi, prováděcími pokyny a dalšími 

ustanoveními, které SH ČMS a jeho orgány vydávají. Jsou v nich zakotveny nejen povinnosti, 

ale také práva odborných pracovníků v požárním sportu.

SH ČMS vzdělává trenéry požárního sportu dle vlastního vnitřního předpisu SH ČMS – Směrnice 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o trenérských kvalifikacích v požárním sportu a Prová-

děcí a organizační pokyny k této Směrnici v platném znění. Zásady pro udělování trenérské 

kvalifikace v požárním sportu stanovuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) 

po projednání v trenérsko-metodické komisi (TMK) spolku ve spolupráci s UK FTVS v Praze. 

Kvalitně připravení trenéři jsou nutným předpokladem pro zkvalitňování sportovní přípravy je-

dinců a zlepšování jejich sportovní výkonnosti. Je třeba dále podporovat zvyšování odbornosti 

a popularizovat tuto činnost.

TRENÉRsKÉ 

TŘÍDY
Trenér požárního sportu III. třídy

je odborný pracovník, který je oprávněn samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat 

tréninkový proces zaměřený na zvyšování sportovní výkonnosti v požárním sportu. Tuto 

činnost provádí především v základních článcích SH ČMS. Své zkušenosti uplatňuje rovněž 

při přípravě sportovních soutěží a může být pověřen lektorskou činností při školeních a do-

školováních trenérů. 

Trenér požárního sportu II. třídy

je odborný pracovník, který je oprávněn samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat 

tréninkový proces a výcvik zaměřený ke zvyšování sportovní výkonnosti v požárním sportu. 

Tuto činnost provádí především s výkonnostními a vrcholovými sportovci a talentovanou 

mládeží. Své zkušenosti uplatňuje rovněž při přípravě sportovních soutěží a může být po-

věřen lektorskou činností při školeních a doškolováních trenérů.

Trenér požárního sportu I. třídy

Trenér požárního sportu I. třídy je nejvyšší trenérskou kvalifikací. Plní obdobné úkoly jako 

trenér požárního sportu II. třídy.

Kvalifikace uvedené 
jsou platné do 
čtvrtého roku 
po udělení, resp. 
obnovení příslušné 
kvalifikace.

V předcházejícím 
období se nepodařilo 
stabilizovat počet 
trenérů požárního 
sportu.
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Úsek mládeže SH ČMS si klade za cíl zvýšit odborné vedení dětí ve sportovní přípravě a formou 

kvalitního vzdělávání umožnit rozvoj potenciálu členů SH ČMS se zájmem o výcvik zaměřený ke 

zvyšování sportovní výkonnosti v požárním sportu, případně dalších zájemců o získání trenérské 

kvalifikace v požárním sportu.

Rozhodčí hasičského sportu dělíme dle odvětví na rozhodčí požárního sportu a rozhodčí klasických 

disciplín CTIF. Činnost rozhodčích, respektive udělování jejich kvalifikací řeší samostatné vnitřní 

předpisy SH ČMS: Statut rozhodčích soutěží mládeže a Soutěžní řád pro mezinárodní hasičské 

soutěže v klasických disciplínách CTIF. SH ČMS vzdělává rozhodčí soutěží mládeže SH ČMS dle 

vlastního vnitřního předpisu SH ČMS – Statut rozhodčích soutěží mládeže Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska. Je třeba dále podporovat zvyšování odbornosti a popularizovat tuto činnost.

Kvalifikační stupně:

Úsek mládeže SH ČMS si klade za cíl zvýšit zájem o získání kvalifikace rozhodčí II. a I. kva-

lifikačního stupně a formou kvalitního vzdělávání umožnit rozvoj potenciálu členů SH ČMS se 

zájmem o personální zabezpečení soutěží v rámci hasičského sportu, které povede ke zkva-

litnění organizovaných soutěží a k motivaci rozhodčích k podpoře závodníků v průběhu soutěží. 

Druhotným cílem je zvýšení sportovní výkonnosti a motivace sportovců a vytváření pozitivního 

vztahu mezi sportovci a rozhodčími.

Klíčová aktivita

Podpora vzdělávání trenérů a rozhodčích mládeže

Opatření obecného charakteru

•	 zvyšovat motivaci u členů SH ČMS pro trenérskou práci s dětmi a mládeží

•	 zvyšovat motivaci u členů SH ČMS pro získání kvalifikace rozhodčí

Opatření konkrétního charakteru

•	 aktualizovat vzdělávací systém – úprava směrnice o trenérských kvalifikacích v požárním 

sportu – začlenění pojmu trenér mládeže

•	 realizovat min. 2 vzdělávací kurzy pro trenéry požárního sportu ročně

•	 novelizovat statut rozhodčích mládeže

OPaTŘENÍ

a) II. stupeň

Zkoušky II. kvalifikačního stupně provádí zkušební komise schválená okresní odbornou 

radou mládeže (OORM) nebo krajskou odbornou radou mládeže (KORM) – rozhodčí musí 

být osoba starší 18 let.

b) I. stupeň

Zkoušky I. kvalifikačního stupně rozhodčích provádí zkušební komise schválená ÚORM – 

rozhodčí musí být osoba starší 23 let. Uchazeč o I. kvalifikační stupeň se může přihlásit 

v termínech vyhlášených ÚORM. Podmínkou k přihlášení je mít kvalifikaci II. stupně nejméně 

5 let a každoročně rozhodovat nejméně na dvou soutěžích mládeže v rámci okresu a alespoň 

2× za 5 let na soutěži krajské.
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3.1.3 strategický cíl 3 – PODPORa TaLENTOVaNÉ MLÁDEŽE

Aby systém přípravy reprezentace a přípravy talentované mládeže byl komplexní, je třeba zří-

dit a vybudovat sportovní centrum mládeže, které utvoří efektivně využívanou infrastrukturu. 

Hlavním smyslem je zlepšování podmínek pro sportovní přípravu talentované mládeže. Sportovní 

centra mládeže se ukazují jako efektivní nástroj pro podporu mladých talentovaných sportovců. 

Vzhledem k rostoucí náročnosti přípravy, materiálního vybavení i zdravotního zabezpečení je 

vhodné hledat další nástroje pro lepší identifikaci talentů a diferenciaci podpory za celkového 

navyšování prostředků.

Klíčová aktivita:

Sportovní centrum mládeže (SCM)

Opatření obecného charakteru

•	 podporovat sportovní talent dětí a mládeže prostřednictvím začlenění mladých talentovaných 

sportovců do SCM a Sportovního střediska dětí a mládeže

Opatření konkrétního charakteru

•	 vytvořit Koncepci činnosti sportovního centra mládeže v hasičském sportu na období 

2022–2023 – 1. fáze

•	 po vyhodnocení zkušeností z výše uvedeného vytvořit Koncepci činnosti sportovního centra 

mládeže v hasičském sportu na období 2024–2025

•	 rozvíjet spolupráci se školami a dalšími institucemi včetně sportovních svazů za účelem 

zřízení sportovních center mládeže

3.1.4 strategický cíl 4 – PODPORa REPREZENTaCE MLÁDEŽE

Podporovat úspěchy sportovní reprezentace mladých hasičů ČR na mezinárodních soutěžích 

a šíření dobrého jména České republiky.

Vynikající sportovci jsou moderními hrdiny a žádoucí vzory pro mladou generaci, neboť mi-

mořádný talent podpořili svou pílí a dosáhli obdivuhodných výsledků. Úspěchy českých repre-

zentantů na významných sportovních událostech dávají pocit sounáležitosti s úspěchem, čímž 

mají unikátní a nenahraditelný společenský význam a zároveň jsou jedinečným prostředkem 

propagace České republiky.

OPaTŘENÍ
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Klíčová aktivita: 

Podpora sportovní přípravy reprezentačních družstev

Opatření obecného charakteru

•	 udržovat pozici SH ČMS v rámci struktur Mezinárodní sportovní federace hasičů a zá-

chranářů a CTIF

Opatření konkrétního charakteru

•	 organizovat pravidelná soustředění reprezentací

•	 podporovat děti a mládež při účasti na mezinárodních soutěžích

•	 podporovat rozvoj materiálního zabezpečení reprezentačních družstev

OPaTŘENÍ
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SPOLEČNÍK

Popis projektu:  Projekt úseku mládeže SH ČMS určený nejen kolektivům mladých hasičů 

a sportovním oddílům mládeže SHČ, ale i široké veřejnosti byl realizován v době vyhlášení 

nouzového stavu. Projekt SPOLEČNÍK byl spuštěn 20. března 2020 a se stal malinkým 

pojítkem, kdy jsme byli KAŽDÝ SÁM, PŘESTO VŠICHNI SPOLU. 

Prostřednictvím webových stránek SH ČMS a Facebooku SH ČMS přinášel úsek mládeže 

každý den námět na drobnou aktivitu či hru, kterou si děti mohly vyzkoušet. Vedle tvořivé 

činnosti a vědomostních úkolů se zaměřoval i na všeobecné pohybové aktivity dětí a mlá-

deže. V 60 dnech, kdy se projekt uskutečňoval, se na youtube kanále SH ČMS objevovala 

i videa s typy na pohybové aktivity, které mohli využít nejen členové SH ČMS. Tato videa 

jsou na youtube uložena a využívat je může každý.

Český halový pohár v běhu na 60 m s překážkami – ČHP 2019

Popis projektu:  Seriál je určený pro závodníky – jednotlivce, mladé hasiče, kategorie starší 

žáci, straší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, členy SH ČMS, ČHJ a MHJ. Soutěžní dis-

ciplínou je běh na 60 m přes překážky.

Do celkového hodnocení ČHP se každému závodníkovi započítala 3 nejlepší umístění ze všech 

4 závodů (2 jarní kola a 2 podzimní) v sezoně. V případě rovnosti bodů rozhodoval o pořadí 

závodníků součet umístění v jednotlivých závodech. Jako další hledisko se uplatňovalo po-

rovnání nejlepších výkonů dosažených v ČHP 2021. Při neúčasti závodníka v některém ze 

závodů se za tento závod započítávalo do celkového součtu umístění místo následující za 

posledním klasifikovaným závodníkem v oficiální výsledkové listině.

Jedná se o seriál soutěží, které vyžadují soustavnou celoroční přípravu mladých hasičů 

do 15 let. V celkovém pořadí bylo vyhlášeno a odměněno 10 nejlepších závodníků v každé 

kategorii (mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky a starší chlapci) a výrazným motivačním 

prvkem je i ocenění nejlepšího výkonu ročníku v každé kategorii.

1

2

Kapitola 4

4.1  Příklady dobré praxe
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Kapitola 5

5.1  Finanční krytí klíčových aktivit

Předpokládané financování sportovní činnosti úseku mládeže SH ČMS lze rozdělit do čtyř zá-

kladních zdrojů:

•	 státní	rozpočet	(dotace)

•	 podpora	samospráv

•	 vlastní	zdroje	(např.	členské	příspěvky,		

účastnické	poplatky)

•	 jiné	(komerční	sféra,	dary,	příspěvky	nadací,		

jiné	dotace	atd.)

Skutečnosti z předchozích období prokázaly, že podíl financování aktivit sportovní činnosti úseku 

mládeže SH ČMS je rozdílný dle úrovně strukturální působnosti jednotlivých organizačních článků.
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Kapitola 6

6.1  Závěr

Hlavním cílem Strategie mládež 2030+, části II. Koncepce podpory činnosti sportovních oddílů 

mladých hasičů je, aby podporované klíčové aktivity vedly k naplňování všech stanovených 

strategických cílů:

1. Prostřednictvím tvorby a podpory vhodného prostředí zajistit všeobecnou sportovní činnost 

dětí a mládeže tak, aby se pohyb stal přirozenou součástí života mladého jedince. 

2. Vzdělávání trenérů a rozhodčích mládeže v návaznosti na potřeby sportovní činnosti úseku 

mládeže.

3. Podporovat rozvoj talentované mládeže. 

4. Podporovat úspěchy sportovní reprezentace mladých hasičů ČR na mezinárodních soutěžích 

a šíření dobrého jména České republiky

Základním podkladem pro zpracování II. části Strategie mládež 2030+ se stala Koncepce podpory 

sportu 2016–2025, kterou zpracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jejíž 

podněty určily směr Strategie mládež 2030+ úseku mládeže SH ČMS v oblasti Koncepce činnosti 

se sportovními oddíly mladých hasičů. Sportovní oddíly mladých hasičů jsou organizačními 

jednotkami Sborů dobrovolných hasičů, respektive SH ČMS, které vychovávají budoucí generace 

dobrovolných hasičů. Naší maximální snahou je vybudovat v dětech kladný vztah k pohybovým 

aktivitám s důrazem na spolupráci, týmovou práci a odpovědnost k celku. Snažíme se vést 

mladé lidi k tomu, aby si uvědomovali celoživotní hodnoty, které jim sport přináší. Přátelství 

vytvořená ve sportu, sdílené prožitky, hrdost, rovnost a spravedlnost jsou důležitou základnou 

pro seberozvoj a pro rozvoj celé společnosti.
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